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FHR § 09 

HSN, kommunstyrelsen, kommunens 

nämnder, folktandvården och vårdcentralen 

informerar 
 

Hälso- och sjukvårdsnämnden 

Dan Hovskär (KD) och Emma Larsson (S) presenterar sig. De är nya i Varas 
folkhälsoråd för mandatperioden. Dan berättar om att det är turbulent med 
översyn och ny organisation inom Västra Götalandsregionen. Inom psykiatrin 
är läget kritiskt gällande både öppen- och slutenvård. Dan presenterar en hem-
sida med bra och tillgänglig folkhälsostatistik, där man kan gå ner på data på 
kommunnivå.  

http://www.vgregion.se/sv/Vastra-
Gotalandsregionen/startsida/Politik/Namnder-och-styrelser/Namnder-och-
styrelser-for-halso--och-sjukvard/Halso--och-sjukvardsnamnder/Rapporter-
och-dokument/halsolaget/Ostrahsn/Halsan/ 

 

Vårdcentralen 

Elisabeth Svenander berättar att vårdcentralen har fullt upp med bytet av data-
system för patientjournaler, som införs 16 april. Det är fortfarande svårt att 
rekrytera läkare till de fasta läkartjänsterna. Ny vårdcentralschef har anställts 
och hon heter Lena Torstensson.  

 

Folktandvården 

Ingen representant på dagens möte 

 

Kommunstyrelsen 

Elof Jonsson (C) berättar att just nu är det mycket fokus på infrastrukturåtgär-
der och fysisk planering i kommunen, framförallt i Varas tätort. Projekt små-
stadshandel i Skaraborg ska påbörjas 2016, med en projektledare i varje kom-
mun. Ny tjänst som besöksstrateg är inrättad i kommunen och arbetet med 
kommunens strategiska plan och sektorsprogram pågår. 

 

Bildningsnämnden  

Irene Karlsson (C) berättar om givande samarbete mellan näringslivet, företa-
garna och högstadieskolorna och gymnasiet när det gäller praktikplatser för 
elever. Diskussioner förs kring gymnasiets storlek och framtida antagning av 
elever. Organiserat under bildningsförvaltningen finns även kultur-, bad- och 
fritidsverksamheten.                                                    

http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Politik/Namnder-och-styrelser/Namnder-och-styrelser-for-halso--och-sjukvard/Halso--och-sjukvardsnamnder/Rapporter-och-dokument/halsolaget/Ostrahsn/Halsan/
http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Politik/Namnder-och-styrelser/Namnder-och-styrelser-for-halso--och-sjukvard/Halso--och-sjukvardsnamnder/Rapporter-och-dokument/halsolaget/Ostrahsn/Halsan/
http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Politik/Namnder-och-styrelser/Namnder-och-styrelser-for-halso--och-sjukvard/Halso--och-sjukvardsnamnder/Rapporter-och-dokument/halsolaget/Ostrahsn/Halsan/
http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Politik/Namnder-och-styrelser/Namnder-och-styrelser-for-halso--och-sjukvard/Halso--och-sjukvardsnamnder/Rapporter-och-dokument/halsolaget/Ostrahsn/Halsan/
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Socialnämnden 

Ingen representant på dagens möte. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden  

Peter Persson (S) berättar att ny miljöchef söks till kommunen. 

 

Ledningsgruppen 

Ingen representant på dagens möte. 

____________ 
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FHR § 10    

Ansökan Vara Stark 

Beslut 

Folkhälsorådet beviljar Klas Peterson, Ica Kvantum medel till att genomföra 
satsningen Vara Stark. Medel beviljas för 2015 med 30 000 kronor och för 
60 000 kronor för 2016. Bidraget ges i syfte att minska ohälsotalen i Vara och 
att främja goda matvanor hos befolkningen. Medlen skall användas i utbild-
ningssyfte. Projektet skall årligen följas upp och utvärderas. För önskat fortsatt 
ekonomiskt stöd av folkhälsorådet 2017, ska en förnyad ansökan inkomma. 

________ 

Bakgrund 

På Folkhälsorådets möte den 12 februari §5, dagens deltog Klas Peterson, Ica 
Kvantum Vara, med anledning av inkommen ansökan till folkhälsorådet om 
medel till projekt ” Vara Stark”.  Folkhälsorådet bad då Klas att ytterligare spe-
cificera projektet, samt budget för projektet. En förnyad ansökan inkom till 
folkhälsorådet. Medel söks för åren 2015-2017. 

Folkhälsorådets behandling 

Folkhälsorådet diskuterar ansökan, och att det är viktigt med långsiktiga sats-
ningar för att kunna följa utvecklingen hos befolkningens hälsa. Folkhälsorådet 
föreslår att ekonomiskt stöd ges år 2015-2016, och att en utvärdering och dis-
kussion av resultatet skall göras inför en eventuell fortsättning av projektet 
under år 2017. 

__________ 
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FHR § 11 

Ansökan Ungdomsprojektet Vara 

Beslut 

Folkhälsorådet beviljar Ungdomsprojektet Vara 50 000 kronor för år 2015. De 
ekonomiska medelena skall användas till arbetet med kamratstödjare på Allé- 
och Nästegårdsskolan samt på Lagmansgymnasiet. Efter årets slut skall pro-
jektet redovisas. Kamratstödjarna skall bjudas in till ett folkhälsoråd under hös-
ten för att presentera sin verksamhet.   

  ________ 

Bakgrund 

Ungdomsprojektet, med kamratstödjare på skolorna i Vara har ansökt om me-
del till sin verksamhet för år 2015. Ungdomsprojektets målsättning är att kam-
ratstödjarna ska finnas som stöd till eleverna och att de verkar mot droger, 
mobbing och rasism och bidrar till en meningsfull fritid för eleverna. 

Folkhälsorådets behandling 

Folkhälsorådet diskuterar ansökan, och att kamratstödjarverksamheten är ett 
bra komplement till ordinarie verksamhet. Det är en viktig förebyggande insats 
framförallt inom ANDT-området, ett område som folkhälsorådet prioriterar i 
sin verksamhetsplan för 2015.  

__________ 
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FHR § 12 

Inbjudan utbildningsdag 17 april 
 

Beslut 

Till utbildningsdagen, som handlar om social hållbarhet, hållbart utvecklingsar-
bete, socioekonomiska skillnader i hälsa samt erfarenhetsutbyte mellan Skara-
borgs kommuner är samtliga folkhälsoråd i Skaraborg inbjudna. Folkhälsorådet 
i Vara ges möjlighet att åka på denna utbildningsdag. Emma Hevelius bokar 
bilar från kommunhuset i Vara. 

__________ 

SOCIAL HÅLLBARHET 

Arrangör: Västra Götalandsregionen 

Datum: 17 april 

Plats: Töreboda, Sötåsen 

___________ 
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FHR § 13 

Folkhälsoplaneraren informerar 
 

Folkhälsoplanerare Emma Hevelius berättar om pågående insatser inom folk-
hälsoområdet i Vara: 

 

- 23 april, Föreläsningskväll elever i årskurs 9, samt målsmän. 

- Handlingsplan drogpolitiskt program 

- Matlagningskurser småbarnsföräldrar 

- Projekt Tjejer 13-19, insatser på gång 

- Dopingfritt Skaraborg 

- Sektorsprogrammet Folkhälsa 

- Arbetet mot langning inför skolavslutning 

- Uppföljning och utvärdering senior/anhörigdag 

- Torsbo Ut och in, jämställd utemiljö kring fritidsgården Torsbo  

 

___________ 
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FHR § 14 

Säker och Trygg förening 

Beslut 

Folkhälsoplaneraren kontaktar SISU, kultur- och fritidskonsulent, samt kultur-
chef och ser om de har möjlighet att komma vid folkhälsorådets nästa presidi-
emöte för att diskutera hur vi kan arbeta med konceptet ”Säker och Trygg för-
ening” i framtiden. 

Bakgrund 

Konceptet Säker och Trygg förening har funnits i Vara sedan 2007. Det är en 
metod som går ut på att arbeta igenom föreningens stadgar och rutiner, för att 
kunna garantera medlemmarna att de verkar inom en Säker och Trygg före-
ning. Föreningar som är certifierade får certifieringsintyg, HLR utbildning 
m.m. Under de senaste åren har det varit svårt att få fler föreningar, än de som 
redan är certifierade att arbeta med konceptet. 

Folkhälsorådets behandling 

Folkhälsorådet ser det som viktigt att komma igång med arbetet och kanske 
göra ett omtag med helheten kring Säker och Trygg förening. 

________ 
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FHR § 15 

Övriga frågor 
 

Sektorsprogrammet 

Vara kommuns styrdokument inför kommande år 2016-2019 ska omarbetas. 
Inom styrdokumenten finns fem sektorsprogram, varav ett är folkhälsa. Folk-
hälsoplaneraren mailar ut ett förslag på nytt sektorsprogram- folkhälsa, som 
folkhälsorådet gärna får tycka till om.   

Processtöd för implementering 

Emma Hevelius och Irene Karlsson (C) har deltagit i utbildningsdag; Process-
stöd för implementering av folkhälsoinsatser, Högskolan väst i Trollhättan, 18 
mars. Utbildningsdagen låg till grund för att möjliggöra en fördjupningskurs 
med syfte att implementera åtgärder inom folkhälsoområdet. Emma och Irene 
ser över om vi har en lämplig åtgärd/fall inom folkhälsa i Vara att arbeta med 
inom kursen och anmäler sig i så fall till fördjupningskursen. 

Elevenkäter 

Idag använder sig Vara kommuns båda högstadieskolor av elevenkäter, vilka är 
olika utformade. Det är viktigt att dessa är samstämmiga för att kunna utvär-
dera och följa upp hälsan hos eleverna på de både skolorna och för att se skill-
nader/likheter i hälsoläget hos elever, samt att de ska kunna följas upp från år 
till år.  

Familjecentral 

En familjecentral fyller en viktig främjande och förebyggande funktion i en 
kommun. Planer på att starta upp en familjecentral finns i Vara. Lämpliga loka-
ler kan eventuellt finnas på vårdcentralen. 

_________ 
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FHR § 16 

Presskonferens om Folkhälsopriset 
Folkhälsorådet bjöd in tidningarna NLT och SkLT till presskonferens om  
Folkhälsopriset i Vara 2015, och presenterade mandatperiodens nya folkhälso-
råd i Vara. 
________ 


